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נערך ע"י:נערך ע"י:
    מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ  מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ

בינתחומי בע"מבינתחומי בע"מ

20092009אוקטובר    אוקטובר    

א. מבואא. מבוא

 לבקשתכם ערכנו סקר דעת קהל בקרב  הציבור הרחב במגמה לבחון את עמדותיו
בנוגע להקמת המאגר הביומטרי. 

ב. השיטהב. השיטה

 25-26.10.2009הסקר נערך בשיטה של סקר טלפוני באמצעות ראיון מובנה בתאריכים 
  משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה514בקרב מדגם הסתברותי ואקראי של 

.  4.5% ויותר). טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים היא 18הבוגרת בישראל  (גילאי 

ג. עורכי הסקר ג. עורכי הסקר 

 הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולם של פרופ'
 יצחק כ"ץ - מנכ"ל, פרופ' ברוך מבורך - מנהל  מדעי, וד"ר אמיר הורקין - מנהל

המחקר. 
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ד. הממצאיםד. הממצאים

משיבים, מהם 514הממצאים מבוססים על מדגם הסתברותי של  גברים ו-49%   51% 
מכלל המדגם הם עולים חדשים, 19%נשים.  ו-10%  מהמגזר החרדי  מהמגזר10%    

 שנים.43 מהמגזר יהודי הכללי. הגיל הממוצע 61%הערבי ו-

 הכנסת אמורה להצביע בקרוב על הצעת חוק המורה להקים מאגר טביעות
"המאגר שנקרא  מה  המדינה,  אזרחי  כל  של  פנים  וצילומי   אצבע 
זיוף תעודות ימנע   הביומטרי". התומכים במאגר הביומטרי טוענים שהוא 
נוספות. ועבירות  גנובות  זהות  בתעודות  שימוש  למנוע  ויעזור   זהות 
 המתנגדים למאגר הביומטרי טוענים שדליפה מהמאגר תהיה סיכון בטחוני
 גדול, שהמאגר פוגע בפרטיות ושניתן למנוע זיופים באמצעים טכנולוגיים

אחרים. 

. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת להקמת מאגר כזה?1

כלל המדגםהתשובות
אחוזי

ם
 בעלי
הדעה

34%42%. מתנגד1
46%58%. תומך2
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 . לא יודע ותשובות3
אחרות

20%-

100%100%סה"כ

  מבעלי הדעה מתנגדים42% מבעלי הדעה תומכים בהקמת המאגר הביומטרי ו-58%
 ) אין דעה בשאלת הקמת20%להקמת המאגר הביומטרי.   לחמישית מכלל המדגם (

המאגר הביומטרי.

 (א)  עמדה בנוגע להקמת המאגר הביומטרי לפי העמדה בנוגע
לשמירת/דליפת המידע שבמאגר הביומטרי

מאמין/ה2 את/ה  האם   . 
 שהמידע במאגר הזה יישמר
ולא הפנים  במשרד   כראוי 
או לאינטרנט   ידלוף 
מורשים, בלתי   לגורמים 
מסחריות, חברות   כמו: 
ארגוני פרטיים,   חוקרים 

פשע וארגוני טרור?

 האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת להקמת
מאגר כזה?

תשובותתומךמתנגד
אחרות

סה"כ

 . לא מאמין שהמידע1
יישמר כראוי

48%35%17%100%

 . כן מאמין שהמידע יישמר2
כראוי

13%75%12%100%

21%37%42%100%. לא יודע ותשובות אחרות3
 *p<0.05     ** P<0.01       *** p<0.001

 נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין העמדה בנוגע לשמירת/דליפת המידע שבמאגר
 הביומטרי לבין העמדה בנוגע להקמת המאגר הביומטרי, ולפיו, המאמינים שהמידע
כראוי יישמר  ואלו שלא מאמינים שהמידע  המאגר,  בהקמת  תומכים  כראוי   יישמר 
 מתנגדים להקמת המאגר: רוב מוחלט מקרב המאמינים שהמידע במאגר יישמר כראוי

 ) תומך בהקמת  המאגר הביומטרי בעוד שרוב מאלו שלא מאמינים שהמידע75%(
) מתנגד להקמת המאגר הנ"ל.48%במאגר יישמר כראוי (

(ב)  עמדה בנוגע להקמת המאגר הביומטרי לפי משתני רקע

 משתני
רקע

קטגוריות 
משתני רקע

 . האם את/ה תומך/ת1
 או מתנגד/ת להקמת

מאגר כזה?
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מתנ
גד

תומ
ך

תשוב
ות

אחרו
ת

סה"
כ

-18(גילאי צעירים גיל
41(

37%45%18%100
%

(גילאי מבוגרים  42 
ויותר)

31%47%22%100
%

35%47%18%100גבריםמין
%

34%45%21%100נשים
%

31%50%19%100חרדימגזר**
%

28%47%25%100עולים חדשים
%

33%57%10%100ערבי
%

37%42%21%100יהודי כללי
%

 *p<0.05     ** P<0.01       *** p<0.001
 גרוע מאד. ככל שהציון הממוצע גבוה יותר כך התפקוד טוב יותר ולהיפך.1=טוב מאד ו-#5 

הביומטרי  המאגר  בהקמת  התמיכה  יותרשיעור  להקמתוגבוה  המתנגדים  משיעור    
 בקרב צעירים, מבוגרים, גברים, נשים, המגזר החרדי, המגזר הערבי, העולים החדשים

והמגזר היהודי הכללי.  

 . האם את/ה מאמין/ה שהמידע במאגר הזה יישמר כראוי במשרד הפנים2
 ולא ידלוף לאינטרנט או לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות מסחריות,

חוקרים פרטיים, ארגוני פשע וארגוני טרור?

כלל המדגםהתשובות
 בעליאחוזים

הדעה
 . לא מאמין שהמידע1

יישמר כראוי
56%67%

 . כן מאמין שהמידע יישמר2
כראוי

27%33%

-17%. לא יודע ותשובות אחרות3
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100%100%סה"כ

) יישמר ישמרלא מאמין) 67%רוב גדול מבעלי הדעה  שהמידע במאגר הביומטרי    
 כראוי במשרד הפנים ולא ידלוף לאינטרנט או לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות

  מבעלי הדעה כן מאמינים33%מסחריות, חוקרים פרטיים, ארגוני פשע וארגוני טרור. 
שהמידע הנ"ל יישמר כראוי. 

 (א)  עמדה בנוגע לשמירת/דליפת המידע שבמאגר הביומטרי, לפי משתני
רקע

קטגוריות משתני רקע
משתני רקע

 . האם את/ה מאמין/ה שהמידע2
 במאגר הזה יישמר כראוי במשרד
 הפנים ולא ידלוף לאינטרנט או

 לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות
 מסחריות, חוקרים פרטיים, ארגוני

פשע וארגוני טרור?
 לא מאמין
 שהמידע
 יישמר
כראוי

 כן מאמין
 שהמידע
 יישמר
כראוי

תשובו
ת

אחרות

סה"
כ

-18(גילאי צעירים גיל**
41(

62%26%12%100%

(גילאי מבוגרים  42 
ויותר)

51%28%21%100%

58%27%15%100%גבריםמין
55%27%18%100%נשים

54%19%27%100%חרדי***מגזר
31%41%28%100%עולים חדשים

63%29%8%100%ערבי

03-616-8579,    פקס': 03-572-6000,  טל: 51260 בני ברק  11 רח' בן גוריון 6 קומה Bמגדלי ויטה כניסה 
www.maagar-mohot.co.il

6



 

64%23%13%100%יהודי כללי
 *p<0.05     ** P<0.01       *** p<0.001

 גרוע מאד. ככל שהציון הממוצע גבוה יותר כך התפקוד טוב יותר ולהיפך.1=טוב מאד ו-#5 

  שהמידע במאגר הביומטרי ישמר כראוי במשרד הפנים ולא ידלוףהלא מאמיניםשיעור 
 לאינטרנט או לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות מסחריות, חוקרים פרטיים, ארגוני

  משיעור המאמינים שהמידע במאגר הביומטרי ישמרגדול יותרפשע וארגוני טרור, 
 כראוי, בקרב צעירים, מבוגרים, גברים, נשים, המגזר החרדי, המגזר הערבי  והמגזר

 מאמינים מהעולים החדשים 41%היהודי הכללי.  בקרב עולים חדשים התמונה הפוכה: 
או לאינטרנט  ידלוף  ולא  הפנים  במשרד  כראוי  ישמר  הביומטרי  במאגר   שהמידע 

  מהם שלא מאמינים בכך שהמידע במאגר יישמר31%לגורמים בלתי מורשים לעומת 
כראוי.

  שהמידע במאגר הביומטרי יישמר ישמר כראוי במשרדשלא מאמיניםשיעור הצעירים 
 הפנים ולא ידלוף לאינטרנט או לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות מסחריות, חוקרים

(62%פרטיים, ארגוני פשע וארגוני טרור ( יותר משיעור המבוגרים המקביל  ) גדול 
51% .(

  שהמידע במאגר הביומטרי יישמר ישמר כראוישלא מאמיניםשיעור העולים החדשים 
 במשרד הפנים ולא ידלוף לאינטרנט או לגורמים בלתי מורשים, כמו: חברות מסחריות,

 ) קטן באופן מובהק מהשיעור המקביל31%חוקרים פרטיים, ארגוני פשע וארגוני טרור (
). 64%) והמגזר היהודי הכללי (63%) המגזר הערבי (54%בקרב החרדים (
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